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Законодателна рамка на финансовите инструменти

• Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими
разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд
за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд
за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (РОПР);

• Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията от 3 март 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1303/2013;

• Регламент Омнибус (ЕС, Евратом) 2018/1046 от 18.07.2018 за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение
на регламенти (EС) № 1296/2013, (EС) № 1301/2013, (EС) № 1303/2013, (EС) № 1304/2013, (EС) № 1309/2013, (EС) № 1316/2013, (EС) №
223/2014 и (EС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС, и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (Финансов Регламент)

• Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар
в приложение на членове 107 и 108 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване – ОРГО);

• Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ);

• Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС);

• Закон за държавните помощи (ЗДП);

• Закон за обществените поръчки (ЗОП) и Правилник за неговото прилагане;

• Постановление № 189 от 28 юли 2016 година за определяне на националните правила за допустимост на разходите по програмите,
съфинансирани от ЕСИФ за програмен период 2014-2020 г.
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Регламент (ЕС) № 1303/2013 – прод.
(Дял IV – Финансови инструменти)

2. Предварителна оценка (ex-ante assessment)

✓ Задължителна оценка преди заделяне на средства за ФИ;

✓ Служи за основа за структуриране на ФИ;

✓ Може да се направи на етапи;

✓ Може да бъде финансирана от бюджет за техническа помощ;

✓ Трябва да бъде публикувана в рамките на 3 месеца от финализиране;

✓ Включва:

➢ анализ на случаите на пазарна неефективност, неоптимални инвестиционни ситуации и инвестиционни нужди 
на пазара с цел постигане на специфични цели;

➢ оценка на добавената стойност на ФИ;

➢ оценка на допълнителните публични и частни ресурси;

➢ научени уроци от минали ФИ или други държави;

➢ инвестиционна стратегия, продукт, крайни получатели;

➢ очаквани резултати и индикатори;

➢ комбиниране на средства от различни фондове;
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Регламент (ЕС) № 1303/2013 – прод.

3. Условия на ФИ
✓ Инвестициите не трябва да са физически завършени към датата на решението за инвестиция;

✓ ФИ могат да се комбинират с БФП;

✓ ФИ трябва да се управляват съгласно с правилата на ЕС за държавните помощи и националното законодателство;

✓ ФИ не могат да се използват за предварително финансиране на проекти с БФП, и обратно, БФП не може да се използва за
възстановяване на средства от ФИ;

✓ ДДС не представлява допустим разход за дадена операция, освен в случаите на ДДС, което не е възстановимо съгласно
националното законодателство за ДДС;

✓ Възнаграждение базирано на изпълнение;

✓ Годишно докладване от УО за всеки ФИ;

4. Изпълнение на ФИ
✓ ОП предоставя средства на следните ФИ:

➢ финансови инструменти, създадени на равнището на Съюза, управлявани пряко или косвено от Комисията – InnovFin, CEF,
COSME, PF4EE, NCFF;

➢ финансови инструменти, създадени на национално, регионално, транснационално или трансгранично ниво,
управлявани от или на отговорността на управляващия орган.
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Регламент (ЕС) № 1303/2013 – прод.

✓ ФИ създадени на национално ниво могат да бъдат:

➢ Стандартизирани инструменти (“off-the-shelf”) отговарящи на стандартните условия, определени от
Комисията;

➢ Съществуващи или новосъздадени ФИ (“tailor-made”), които са специално разработени с цел постигане на
специфичните цели;

✓ Управляващите органи (УО) могат:

➢ да инвестира в капитала на съществуващи или новосъздадени дружества, предназначени за изпълнение на ФИ;

➢ да поверява задачи по изпълнението на ЕИБ, МФИ, Фонд на Фондовете (ФнФ) и други публични и частни
организации (избрани съгласно ЗОП);

➢ да предприема пряко задачи по изпълнението в случай на ФИ, състоящи се само от заеми или гаранции;

✓ ФнФ може да повери част от изпълнението на Финансови посредници (ФП) избрани въз основа на открити,
прозрачни, пропорционални и недискриминационни процедури, като се избягват конфликти на интереси;
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Възможни варианти за изпълнение на ФИ (чл. 53)

❖ управление на ФИ от самия управляващ орган (член 53, параграф 1) - само за заеми и гаранции или

❖ управление на ФИ от трети страни под отговорността на управляващия орган (член 53, параграф 2)

Условията и редът на финансовите приноси по
ОП за ФИ се определят във Финансовите
споразумения между страните
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Същност и предимства на финансовите 

инструменти. 

Основни характеристики

https://youtu.be/Ta5fEMquHAQ

https://youtu.be/Ta5fEMquHAQ
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Определение за „финансов инструмент“

Съгласно чл. 2, т. 29 от Финансовия Регламент:

„финансов инструмент“ означава мярка на Съюза за финансова подкрепа, предоставяна от
бюджета с цел постигане на една или повече конкретни цели на политиките на Съюза, която
може да бъде под формата на капиталови или квазикапиталови инвестиции, заеми или
гаранции или други инструменти за поделяне на риска, като, когато е целесъобразно, може да
бъде комбинирана с други форми на финансова подкрепа или със средства при споделено
управление или средства от Европейския фонд за развитие (ЕФР).

Съгласно чл. 209, ал. 2а от Финансовия Регламент:

Финансовите инструменти служат за преодоляване на неефективност на пазара или
неоптимални инвестиционни ситуации и предоставят подкрепа по пропорционален начин
само за крайните получатели, които се считат за икономически жизнеспособни съгласно
международно приетите стандарти към момента на предоставяне на финансовата помощ от
Съюза.
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Финансова 
дисциплина

Експертиза

Револвиращ 
ресурс

Лостов 
ефект

Пазарни не-
съвършенст

ва

Финансова дисциплина

Средствата предоставени чрез ФИ,
изискват обратно изплащане на
предоставеното финансиране от
крайните получатели, което води до по-
ефективно използване на публичния
ресурс, в сравнение с БФП, и намалява
вероятността крайните получатели да
развият зависимост към подкрепата
чрез публични средства

Лостов ефект

В допълнение на средствата от ОП, ФИ 
мобилизират допълнително частно 
финансиране, което увеличава общия 
размер на подкрепата, който достига до 
крайните получатели

Преодоляване на несъвършенства на пазара 

Чрез ФИ се предоставя финансиране на целеви 
групи крайни получатели, за които финансирането 
от частния сектор е ограничено, но би имало 
положителен ефект от предоставяне на подкрепа за 
тях  предвид целите на съответната оперативна 
програма.

Финансовите продукти, предоставяни чрез ФИ,        
са съобразени с  възможностите и нуждите              
на целевите крайни получатели и предлагат, в 
общия случай, облекчени условия 

(включително по отношение на цената, срока и/или 

изискванията за обезпечение)

Експертиза

Крайните получатели могат да се 
възползват от експертизата на 
финансовите посредници и други 
партньори от частния сектор за 
структурирането на икономически 
жизнеспособни проекти

Револвиращ ресурс

Върнатите средства от финансираните проекти, както и потенциалните 
други приходи от тях, могат да се използват отново за предоставяне на 

подкрепа на други допустими крайни получатели и проекти

т.е. неколкократно използване на едни и същи средства



Финансови инструменти – Видове, структура и жизнен цикъл 

11

Видове, структура и жизнен цикъл на 

финансовите инструменти.

Институции изпълняващи финансови 

инструменти. Избор на финансови 

посредници.
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Видове финансови инструменти

❖ Дългови:

▪ Финансиране със споделяне на риска

Финансиране, предоставено под формата на заем, кредит,
финансов лизинг. „Заем“ означава споразумение, което
задължава заемодателя да предостави на заемополучателя
договорена парична сума за договорен срок и според което
заемополучателят е длъжен да изплати тази сума в
договорения срок.

▪ Гаранционни схеми: индивидуални и портфейлни

„Гаранция“ означава писмен ангажимент за поемане на
отговорност за целия дълг или цялото задължение на трето
лице или за част от тях или за успешното изпълнение от
това трето лице на неговите задължения, в случай че
настъпи събитие, водещо до предявяване на гаранцията,
като например неизпълнение на задължението за плащане
по заем.

❖ Капиталови:

Прехвърлими акции, дялове, други
прехвърлими ценни книги, които дават
право на участие в капитала на дадено
дружество.

❖ Квази капиталови:

Вид финансиране, нареждащо се
между собствения капитал и дълга,
което носи по-висок риск от
първостепенния дълг и по-нисък риск
от базовия собствен капитал и което
може да бъде структурирано като дълг,
обикновено необезпечен и подчинен, а
в някои случаи конвертируем в капитал,
или в привилегирован капитал.
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!

PRE-SEED PHASE SEED PHASE START-UPPHASE EMERGING GROWTH  DEVELOPMENT



Финансови инструменти – началото в България
Европейски структурни фондове, Европейски земеделски и рибарски фондове  2007 – 2013 г.

14

Дялови инструменти на ЕИФ в България,
инструмент JEREMIE (Евро 125 М ОПИК 2007-2013)

Евро 5-15 М

Евро 1-5 М

Евро 0-1 М

Акселератор/ 
начално финансиране

Рисков
капитал

Растеж Акции

Гаранции

ОПР 2007-2013

ПРСРТ2007-2013

Евро 7.5 М 

Евро 42 М 
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https://ceoclub.bg/angels/bg/nashiat-club-podhodiasht-li-e-z-vas/

https://ceoclub.bg/angels/bg/nashiat-club-podhodiasht-li-e-z-vas/
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https://ceoclub.bg
/angels/bg/nashiat
-club-podhodiasht-
li-e-z-vas/

https://ceoclub.bg/angels/bg/nashiat-club-podhodiasht-li-e-z-vas/


Финансови инструменти – частните инвеститори в България

17



Финансови инструменти – частните инвеститори в България

18

DISRUPTION | meaning in the 

Cambridge English Dictionary

disruption definition: an 
interruption in the usual way
that a system, process, or event 
works
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https://besco.bg/bg/

https://besco.bg/bg/
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Справочник на Столичната агенция за инвестиции.

Темата е Стартъп и иновационната екосистема в София.
Документът съдържа информация за предприемаческата среда в
столицата, предимствата за стартъпи, достъпа до финансиране и
организациите в подкрепа на бизнеса в града.

Полезно съдържание:

❖ списък и директни линкове към споделени работни
пространства;

❖ акселератори и инкубатори;

❖ правителствени и общински органи;

❖ асоциации и фондации;

❖ мрежи и платформи в подкрепа на предприемачите;

❖ фондове за рисков капитал;

❖ бизнес ангели и други финансиращи организации;

❖ стартъпите в София, България;

❖ София в световните медии и класации.

Столичната агенция за приватизация 
и инвестиции (СОАПИ)

http://investsofia.com

❖ Част от общата администрация на
Столичната община

❖ Мисията на Агенцията е да
подкрепя развитието на гр. София,
като модерен, прогресивен,
иновативен, интелигентен и зелен
град, притегателно и предпочитано
място за стартиране и развитие на
бизнес, развойни дейности, стартъп
и предприемачески проекти от
български и чуждестранни
организации

❖ Предоставя информация, анализи,
контакти и насоки за стартиране на
бизнес в столицата на България

http://investsofia.com/informacionna-sreshta-podkrepata-na-stolichna-obshtina-za-investiciite-predpriemachestvoto-inovativnite-i-startirashti-firmi-v-sofiya/
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Фонд на фондовете обединява ресурс от четири оперативни програми, 
изпълнявани със средства от ЕСИФ за програмен период 2014 – 2020 г.

Национално
съ-финансиранеЕ С И Ф

ФИНАНСОВИ 
ИНСТРУМЕНТИ

Частни инвеститори Финансови посредници

Крайни 
получатели

ЕВРОПЕЙСКИ  СЪЮЗ

ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

ОПИК ОПРЧР ОПРР ОПОС
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Изготвяне на 
индикативна 
техническа 
спецификация 
(ТС)

Финална 
ТС и 
тръжна 
документа
ция

Избор на 
ФП и 

сключване 
на 

Оперативни 
споразумения

Пазарен 
тест

Актуализиране 
на инд. ТС

Правно 
структуриране

Учредяване

Привличане 

на капитал

Въпроси и 
отговори

Заявления 
за участие и 
оферти

Процедура по избор на Финансови посредници (ФП) / Фонд мениджъри,
основана на ЗОП, разчитаща на цялостно взаимодействие с пазара

▪ Привличане на опитни управители на фондове

▪ Тежкият, но прозрачен процес по ЗОП дава ясни отговорности на всички заинтересовани страни

▪ Конкурентна процедура с преговори - гъвкавост и за двете страни за най-добро прилагане на 
първоначалната стратегия

▪ Правила за държавна помощ

▪ Процедурите трябва да бъдат опростени и приведени в съответствие със нормативната уредба
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ФнФ изпълнява широк спектър от инструменти, структурирани в рамките на четири политики

ОПИК

ОПРЧР

ОПОС

OПРР

Подкрепа за МСП

ФУНФ € 55M

ФРК € 25M

Мецанин € 40M

ФТТ € 30M

Гаранции € 70M

Микро кр. € 15M

Инвестиции в 
околната среда

Води € 144M

Отпадъци € 27M

Приобщаващо 
развитие

Микро кр. € 25M

Гаранции € 11M

Регионално развитие

ФГР € 189M

235M
+36M
271M

171M
+189M

360M

Продуктовото портфолио на Фонда на фондовете включва 15 продукта, които се разделят в три бизнес линии: 

Дялови, Квази дялови, Дългови фондове и Гаранции (портфейлни продукти)

23.97% от ОП

9.68% от ОП

3.28% от ОП

18.50% от ОП

ФС 01.08.2016

631M
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МИКРО 2
EUR 15.0 M

ФУНФ II
EUR 18.2 M

ФУНФ III
EUR 19.1 M
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е

7M

Концепция Продукт Масово производство Растеж

ФРК
EUR 24.1 M

Мецанин/ 
Растеж

EUR 38.5 M

Подкрепа за МСП
Пет дялови и квази-дялови финансови инструмента, 
покриващи пълният спектър от ускоряване и начално 
финансиране до растеж и мецанин финансиране

ФТТ EUR 30 M5M

3.5M

3M

1M
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ан
си
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е

Концепция Продукт

Приобщаващо развитие
Дългов финансов инструмент, 
покриващ начално финансиране за 
стартиране на бизнес

2 500

25 000

ФУНФ I
EUR 14.0 M

2 500

25 000МИКРО 1
EUR 1 M

МИКРО 1
EUR 0.7 M

МИКРО 1
EUR 23.3 M

ГАРАНЦИИ
EUR 11.0 M

50 000

ГАРАНЦИИ
EUR 70.0 M

EUR 25.0 M

ФС 01.08.2016
м. ноември 2016 г. КН на ОПИК 2014-2020 и ОПИМСП 2014-2020 одобрява
методологията и критериите за подбор на операции на инструментите
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ОПОС ОС ВОДИ
EUR 144 M
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Опазване на околната среда
Дългов финансов инструмент, 
покриващ изцяло или частично необходимото 
финансиране и гаранции

5M

3.5M

3M

1M

Р
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е
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а 
ф
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си
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е

Развитие на регионите
Дългов финансов инструмент, 
покриващ изцяло или частично 
необходимото финансиране и гаранции

2 500

5-10 М

2 500

ЮЖНА 
БЪЛГАРИЯ

EUR 69.28 M

СЕВЕРНА 
БЪЛГАРИЯ

EUR 66.67 M

ГАРАНЦИИ

20 М 

https://www.ebrd.com/bulgaria.html

СОФИЯ
EUR 44.68 M

ОПОС ОС ОТПАДЪЦИ
EUR 27 M

https://www.ebrd.com/bulgaria.html
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БЮДЖЕТ: 25 МЛН. ЕВРО (13 обособени позиции)

КРАЙНИ ПОЛУЧАТЕЛИ:
СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ (В Т.Ч. ТАКИВА НА ЛИЦА
ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ: БЕЗРАБОТНИ ПОВЕЧЕ ОТ 6
МЕСЕЦА, МЛАДЕЖИ НА ВЪЗРАСТ ДО 29 Г. И ЛИЦА С
УВРЕЖДАНИЯ) И СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПРЕДМЕТ НА ИНСТРУМЕНТА:
ДА ПОДОБРИ ДОСТЪПА ДО ФИНАНСИРАНЕ НА
ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ КРАЙНИ ПОЛУЧАТЕЛИ,
ПРЕДОСТАВЯЙКИ ФИНАНСИРАНЕ ПРИ ПО-
БЛАГОПРИЯТНИ ЛИХВА И/ИЛИ НИВО НА
ОБЕЗПЕЧЕНОСТ ПО КРЕДИТИТЕ

ТИП ФИНАНСИРАНЕ:

ПОРТФЕЙЛНА ГАРАНЦИЯ ПОКРИВАЩА ДО 80% ОТ

КРЕДИТНИЯ РИСК ПО ВСЕКИ МИКРОКРЕДИТ,
ВКЛЮЧЕН В ГАРАНТИРАНИЯ ПОРТФЕЙЛ.
МАКСИМАЛНИЯТ РАЗМЕР НА КРЕДИТ КЪМ

ДОПУСТИМ КРАЕН ПОЛУЧАТЕЛ Е 25 000 ЕВРО със
срок на погасяване до 10 години.

придобиване на материални и нематериални
активи; работен капитал за развитие или
разширяване на дейности на предприятието
или самонаетото лице; развитие и повишаване
на умения

ФИНАНСИРАНЕ ЗА:

Финансови инструменти по ОПРЧР 2014-2020 –
ФОНД ЗА МИКРО КРЕДИТИРАНЕ СЪС СПОДЕЛЕН РИСК (МИКРО 1)

3.4 млн. лв. са достъпни за стартиращи и
социални предприятия от декември 2017 г.
26.4 млн. лв. отиват към стартиращи и
социални предприятия от средата на 2019 г.
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Финансови инструменти по ОПРЧР 2014-2020 –
ФОНД ЗА МИКРО КРЕДИТИРАНЕ СЪС СПОДЕЛЕН РИСК (МИКРО 1)
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БЮДЖЕТ: 70 МЛН. ЕВРО

ДВА ПРОЗОРЕЦА:

ИНОВАЦИИ – 30 М ЕВРО, 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ - 40 М ЕВРО

ТИП ФИНАНСИРАНЕ:

ИНВЕСТИЦИОННИ И ОБОРОТНИ КРЕДИТИ;
ПЪРВОСТЕПЕНЕН ДЪЛГ (БЕЗ ПОДЧИНЕН ДЪЛГ И
ДРУГИ); СРОЧНИ И РЕВОЛВИРАЩИ КРЕДИТИ;
ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ.

ПОРТФЕЙЛНА ГАРАНЦИЯ ПОКРИВАЩА ДО 80% ОТ

КРЕДИТНИЯ РИСК ПО ВСЕКИ МИКРОКРЕДИТ,
ВКЛЮЧЕН В ГАРАНТИРАНИЯ ПОРТФЕЙЛ.

ОЧАКВАНА ОБЩА СУМА НА МИКРОКРЕДИТИТЕ КЪМ
КРАЙНИ ПОЛУЧАТЕЛИ Е 150 М ЕВРО ЗА ИНОВАЦИИ И
МИН. 200 М ЕВРО ЗА ЕЕ

ФИНАНСИРАНЕ ЗА:

Финансови инструменти по ОПИК 2014-2020 –
ПОРТФЕЙЛНА ГАРАНЦИЯ С ТАВАН НА ЗАГУБИТЕ ЗА МИКРОКРЕДИТИРАНЕ (ГАРАНЦИИ)

КРАЙНИ ПОЛУЧАТЕЛИ: МСП И ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПРЕДМЕТ НА ИНСТРУМЕНТА:

ИНОВАЦИИ – СОБСТВЕНА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И
РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ (НИРД); ВЪВЕЖДАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ
НИРД; ПРИДОБИВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОБСТВЕНОСТ; РАЗВИТИЕ, ПРИДОБИВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА
ИНОВАЦИИ. ПОНЕ 100 КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИ (60 ВЪВЕЖДАЩИ НОВИ
ЗА ТЯХ ПРОДУКТИ И 40 С НОВИ ЗА ПАЗАРА ПРОДУКТИ)

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ – ЕЕ В БИЗНЕС ИМОТИ, ЕЕ ЗА
ПРОИЗВОДСТВЕНИ СИСТЕМИ, МАШИНИ, ОБОРУДВАНЕ И

БИЗНЕС ПРОЦЕСИ В РЕЗУЛТАТ ОТ ЕНЕРГИЕН ОДИТ. ПОНЕ 191

КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИ.
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ФУНФ I "ИНОВЕЙШЪН АКСЕЛЕРЕЙТЬР БЪЛГАРИЯ" АД

Оперативно споразумение - сключено на 28.03.2019 r.

София Тех Парк, сгр. ,,Лабораторен комплекс", ет.1

14 000 000 евро на Фонда

❖ подготви и извърши необходимите действия за учредяването на алтернативен инвестиционен
фонд за дялови инвестиции по смисъла на Директивата 2011/61/ЕС в съответствие със законите
на Република България, в който Инвеститорите да вложат обща сума в размер на 15 600 000 евро,
която да бъде инвестирана в Капиталови инструменти съгласно Изискванията за допустимост и
другите изисквания на това Оперативно споразумение

❖ страните си поделят еднакви рискове и ползи от капиталовото си участие

❖ Размер на индивидуалните инвестиции (ticket size) за очаквани около 200 подкрепени 
предприятия: за фаза ускоряване в диапазона от 25 000 до 50 000 евро и за фаза начален етап до 1 
000 000 евро.
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ФУНФ I "ИНОВЕЙШЪН АКСЕЛЕРЕЙТЬР БЪЛГАРИЯ" АД

❖ средно годишно 41 Първоначални инвестиции в Крайни получатели на Етап ускоряване и
средно годишно 3 Първоначални инвестиции в Крайни получатели на Начален етап,
съгласно Бизнес плана.

Целевата група предприятия:

❖ новоосновани български предприятия с потенциал да завоюват водеща пазарна позиция в своите
сегменти;

❖ които създават добавена стойност за икономиката на страната

❖ да се управляват от опитен екип с предходен професионален опит от 2 до 5 г.;

❖ да предоставя възможност за хоризонтална или вертикална интеграция;

❖ да имат собствена иновация в продукт, услуга или в процеса на предлагане на добавена стойност на
пазара;

❖ с потенциал да генерира годишен оборот в размер от 200 000 до 500 000 лв. още през първата година
на регистрацията си.
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Цел на кредита

• Инвестиции в материални и нематериални активи, вкл.
ДДС (до 20 г. с до 3 г. гратисен период)

• Оборотни средства за развитие на свързани с
инвестицията дейности

Териториален обхват

• ФГР Северен (ПО1): Монтана, Добрич, Габрово, Ловеч,
Плевен, Разград, Русе, Шумен, Силистра, Търговище,
Велико Търново, Варна, Видин, Враца, Свищов, Горна
Оряховица, Лом

• ФГР Южен (ПО1): Благоевград, Бургас, Хасково, Ямбол,
Кърджали, Кюстендил, Пазарджик, Перник, Пловдив,
Сливен, Смолян, Стара Загора; Димитровград,
Асеновград, Карлово, Дупница, Петрич, Гоце Делчев,
Казанлък, Панагюрище, Велинград

• ФГР София (ПО1): гр. София;

• за туризъм и културно наследство (ПО6): цялата страна
за обекти от национално и световно значение

Размер на кредита

• До 20 млн. евро за градско развитие по ПО1

• До 5/10 млн. евро за туризъм и културно наследство

Самоучастие от краен получател

• мин. 15% от стойността на проекта (по изкл. до 5% и дори
0% за общини когато има съществен принос към
индикаторите на ОП)

Лихвен процент

• Средно претеглен между финансовия посредник и ФМФИБ 
(1% от лихвен % на ФП)

Обезпечение

• Залог върху вземания, банкова гаранция, ипотека, особен 
залог върху ДМА и др.  

Такси и комисионни

• Без такси и комисионни за финансирането от ФМФИБ

ПО1 Културна инфраструктура и ПО6: до 85% грант

ПО1 Градско развитие
ПО6 Регионален туризъм
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Пример за финансов инструмент „Води“

ФМФИБ ЕАД

Търговски 

банки

Допустими ВиКО

Заеми

Покритие на 

кредитния 

риск

ФИ за сектор ВиК, управляван от 

ЕБВР

до 230,5 млн. евра

Заеми

до 184,5 млн. евра

Гаранции 

до 46 млн. евра

Съфинансиране

Допълнителен лостов ефект чрез 

ресурси от ТБ

ЕБВР

ОПОС 2014-2020

Цел инвестиции във ВиК сектора в 
България

дългосрочни заеми на ВиК 
операторите (ВиКО), както и 
гаранции за търговски банки, 
предоставящи кредити за 
финансиране на допустими 
проекти на ВиКО. 

Максималният срок на заемите е 
15 години, с до 3 години гратисен 
период.

ФИ има за цел да допълни 
безвъзмездното финансиране от 
ОПОС за финансиране на 
допустими проекти на ВиК 
операторите. 

Очаква се средствата от ФИ да 
представляват до 20 % от общите 
разходи на проекта.

В допълнение ще бъдат предоставени средства 
за осигуряване на техническа помощ и 

оптимизация на дейността на ВиКО, с цел 
повишаване на ефективността и финансовата 

им устойчивост
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Юридически 

лица

Държавни 

предприятия

Публично-

частни 

партньорства

Организации с 

нестопанска цел

Собственици на 

финансираните 

активи

Оператори на 

финансираните 

активи

Общини и 

общински 

предприятия

Пример за финансов инструмент 
„Отпадъци“
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Звено за координация
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Благодаря за вниманието!

София 1606
бул. „Ген. Тотлебен“ 30-32, ет. 4
Т: +359 2 905 52 36

www.fmfib.bg

bap@fmfib.bg
Звено за 
координация

http://www.fmfib.bg/
mailto:bap@fmfib.bg

